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ÖNCE DÜŞÜNELİM, SONRA CEVAP BULMAYA ÇALIŞALIM: 

Günlük hayatta kullandığımız araçların pek çoğunun basit bir makine olduğunu veya birden çok basit 
makinenin kullanılarak tasarlanan birleşik makine olduğunu hiç düşündünüz mü? Örneğin kullandığımız 
klasik saatlerin içinde dişli, çark, vida vb. oyun parklarındaki oyuncaklarda; eğik düzlem, kaldıraç, makara 
vb. basit makineler kullanılmaktadır. İnsanlar bu basit makineler ile hayatı kolaylaştırmaktadır. Bu basit 
makineleri merak ile keşfeden insanlara bu bilgileri kim ilham etmektedir? Basit makinelerin ölçülü, den-
geli ve faydalı şekilde çalışması, insanoğlunun medeniyet ve teknoloji alanındaki aczi ve ihtiyaçları için 
verilmiş olabilir mi? 

Bu makinelerde fiziksel kanunların kullanıldığını biliyor musunuz?  Kâinata fiziksel kanunları kim koymuş-
tur, bu kanunlara kim çeki düzen vermektedir?

1. Öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerine 
“Basit Makineler” ile ilgili bir etkinlik uygulamıştır.

Öğrencilerden Feyyaz’ın etkinlik kâğıdı aşağıdaki 
gibidir.

Feyyaz verdiği cevaplara göre bu etkinlikten 
toplam kaç puan almıştır?

 A)  40  B)  60

 C)  80  D)  100

2. Semih aşağıdaki kaldıraç ile P yükünü F kuvveti 
ile dengede tutmaktadır.

A) I ve II

Semih, bu kaldıraçta kuvvet kazancını arttırmak 
istemektedir. Kaldıraçta yapılacak işlemlerden;

I. Destek çubuğunu yüke yaklaştırmak

II.  Destek çubuğunu yükten uzaklaştırmak

III. Kuvveti destek çubuğundan uzaklaştırmak

IV. Kuvveti destek çubuğuna yaklaştırmak

işlemlerinden hangileri Semih’in daha az kuvvet 
harcamasını sağlamaz? 

Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru kısmını, yanlış 
ise yanlış kısmını “X” sembolü ile işaretleyelim.

İfadeler D Y
1 Basit makinelerin hepsi kuvvet-

ten kazanç sağlar. X

2 Basit makineler günlük yaşamda 
iş kolaylığı sağlar. X

3 Basit makineler işten ve enerji-
den kazanç sağlamaz. X

4 Basit makinelerde kuvvetten ka-
zanç varsa yoldan kayıp vardır. X

5 Vida, dişli ve kasnak birer basit 
makinedir. X

NOT: Her doğru cevap 20 puan olarak değerlen-
dirilecektir.

P

F

B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV
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3. 

Yukarıdaki eğik düzlemde özdeş büyüklükteki ağır-
lıkları Ali, I numaralı yoldan, Mehmet ise II numaralı 
yoldan taşıyıp K noktasına ulaştıracaktır. 

Ali ve Mehmet’in yaptıkları bu işlem sonucunda;

I. Ali eğik düzlem sayesinde kuvvetten kazanç sağ-
lamıştır.

II. Mehmet, Ali’ye göre daha az kuvvet harcamıştır.

III. Eğim daha az olsa idi Ali’nin kuvvet kazancı 
daha da fazla olurdu.

IV. Mehmet’in yükü taşıdığı mesafe daha az olduğu 
için işten daha çok kazancı vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

4. Öğretmen fen bilimleri dersinde tahtaya aşağıda-
ki basit makineyi çizmiştir.

Daha sonra da;

“Kuvvetten kazanç sağlayan bir makinede, yük ko-
lunun uzunluğu ve yük değiştirilmeden, kuvvet ko-
lunun uzunluğu arttırlırsa hangi nicelik arttırılmış 
olur?” 

sorusunu öğrencilere yöneltiyor.

Öğrencilerin cevapları görsellerdeki gibidir:

A) B)

C) D)

K

I
II

6 m

8 m

10 m

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV

P

F

Yük kolu Kuvvet kolu

kuvvet

yük

Kuvvet 
kazancı

Yük 
kazancı

İş 
kazancı

Enerji 
kazancı

Enes Firdevs

Ömer Ceylan

Hangi öğrenci, öğretmenin sorduğu soruya 
doğru cevabı vermiştir?

Enes Firdevs

Ömer Ceylan
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5. Özdeş makara ve yüklerle aşağıdaki düzenek-
ler oluşturuluyor. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler 
önemsenmeyecektir.

Yükleri dengede tutan kuvvetlerle ilgili büyük-
lük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiş-
tir?

A)

B)

C)

D)

F4 > F3 > F2 > F1

F1  > F2  = F3 > F4

F2  > F3 = F4 > F1

6. Akif evlerine gelen koliyi merdivenlerde kaldırıp 
taşımak yerine fen bilimleri dersinde gördüğü eğik 
düzleme benzeyen rampada taşımaya karar ver-
miştir.

Aşağıdaki şekilde verilen rampada koliyi eve taşı-
yan Akif’in yaptığı işlemle ilgili olarak:

F1
F2

P

P

I. II.

F3
F4

P
P

III. IV.

F3  > F1 > F2 > F4

P
F

a b

I. Akif yaptığı bu işlem sayesinde kuvvetten kazanç 
sağlamıştır.

II. Akif’in daha az kuvvet harcaması için a uzunluğu 
arttırılmalıdır. 

III. Akif’in kuvvet kazancı a uzunluğunun b uzunlu-
ğuna oranına bağlıdır.

IV. Akif bu işlemde enerjiden ve işten kazanç sağ-
lamıştır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV
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7. 

a

Cımbız

b

Pense

c

El arabası

d

Makas

e

Maşa

f

Ceviz kıracağı

Yukarıdaki görsellerde bazı kaldıraç türleri yer 
almaktadır. Bunların türlerine göre sınıfllandırıl-
ması hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

Destek 
ortada

Yük
ortada

Kuvvet 
ortada

A) a, e b, d c, f

B) a, e c, f b, d

C) b, d c, f a, e

D) c, f b, d a, e

8.

12

A B

Yukarıdaki homojen ve eşit bölümlerden oluşan 
ağırlığı önemsiz kalas üzerinde A ve B cisimleri 
dengededir. 

A ve B cisimleri ile ilgili olarak;
I. A’nın kütlesi 60 kg. ise B’nin kütlesi 80 kg. dır.

II. B üç birim sağa ilerlediğinde A cismi de dört birim 
sola ilerlerse denge bozulmaz.

III. A yerinden hareket ettirilmeden B bir birim sağa 
kaydırılırsa kalas 1 numaralı ok yönünde hareket 
eder. 

IV. A ve B cisimleri yerinde kalmak şartıyla destek 
bir birim sağa kaydırılırsa kalas 2 numalalı ok yö-
nünde hareket eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV


